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De ontwikkeling van Theaters Tilburg 
volgens de toekomstvisie (Ik zie je, 
2017-2020) wordt in 2018 voor het eerst 
echt zichtbaar. In 2016 hebben we onze 
gedachten geordend en een strategie voor 
Theaters Tilburg uitgestippeld voor de 
periode 2017-2020. Vervolgens zijn we die 
strategie stap voor stap in gang gaan zetten. Zo is 
de organisatiestructuur tegen het licht gehouden, 
zijn managementposities gewisseld, systemen aangepast, 
risico’s genomen en zijn vooral nieuwe activiteiten en festivals 
ontplooid met meer partners, voor een breder en diverser 
publiek dan ooit. 

We zijn er trots op dat onze investeringen in jeugdeducatie 
leiden tot een toenemend aantal leerlingen voor de 
schoolvoorstellingen, we zijn er trots op dat we als 
‘MeeMaakPodium’ jongeren ruimte kunnen bieden om zelf 
activiteiten te organiseren, we zijn trots op de oprichting van het 
Makershuis Tilburg en de realisatie van de Vrije Ruimte, we zijn 
trots op nieuwe festivals zoals de Nederlandse Musical Dagen en 
Make It, maar we zijn er vooral trots op dat we ons gegroeide 
publieksbereik hebben weten te behouden. Theaters Tilburg is er 
immers voor alle inwoners van stad en regio.

In dit jaarverslag beschrijven we deze wetenswaardigheden en 
de highlights van dit jaar en laten we zien tot welke resultaten 
dat heeft geleid. Financieel gezien waren al die extra 
ontwikkelingen iets kostbaarder dan voorheen en lukte het niet 
op alle activiteiten het beoogde rendement te realiseren. 
Vandaar dat we in 2018 een bescheiden beroep doen op de 
middelen die we voor deze schommelingen in de exploitatie 
hebben gereserveerd. 

Ook voor de begroting van 2019 
voorzien we nog een tekort; vanaf 
2020 verwachten we dat een 
nieuwe balans in inkomsten en 

uitgaven is gevonden.

In 2019 gaan we door op de ingeslagen 
weg: successen zetten we voort, 

tegenvallende activiteiten worden 
doorontwikkeld en bijgestuurd en we verbinden 

nieuwe partners en nieuw publiek aan onze organisatie. Net als 
de stad zijn we continu in ontwikkeling, continu op zoek naar 
nieuwe kansen om invulling te geven aan onze missie als podium 
van de stad. We gaan ervan uit dat we over een jaar weer net zo 
trots terugkijken als we nu doen. Leest u het maar eens na.

Rob van Steen
Directeur-bestuurder

Over de Oudejaarsconference 2018
“Ik had dit nergens, echt nergens anders willen doen dan bij 
jullie. Ik word hier altijd al liefdevol ontvangen maar deze keer 
hebben jullie jezelf overtroffen. Techniek, artiestenfoyer, 
medewerkers, leiding, kortom iedereen heeft er een feest van 
gemaakt. Heel, heel, hééééééél hartelijk bedankt, Marc-Marie.” 

Marc-Marie 
Huijbregts

 cabaretier
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activiteiten en bezoekers 

	 activiteiten	 bezoekers	 activiteiten	 bezoekers	 activiteiten	 bezoekers	
   
eigen programmering 397 130.840 405 130.575 2% 0%  
overige activiteiten 261 51.379 273 52.293 5% 2%

totaal  658 182.219 678 182.868 3% 0%

2018 ‘18 t.o.v. ‘17 2017

De omvang van onze eigen programmering is met 405 
voorstellingen en concerten groter dan ooit. Toch ontvingen we 
hiervoor een gelijkblijvend aantal bezoekers (in zowel 2017 als 
2018 ruim 130.000), wat betekent dat de gemiddelde 
zaalbezettingen daalden. Theaters Tilburg is echter meer dan het 
aantal culturele voorstellingen en concerten (de ‘eigen 
programmering’) en de bezoekers daaraan. 

Elke dag vinden er activiteiten plaats in ons huis, variërend van 
een besloten toneelvoorstelling voor Tilburgse basisscholen tot 
een groot carnavalsfeest in onze studio, van de groepsvoorstel-
ling van de Fontys circusopleiding (ACaPA) tot een besloten diner 
op het toneel van de concertzaal. 

overige voorstellingen, concerten en andere activiteiten

	 activiteiten	 bezoekers	 activiteiten	 bezoekers	 activiteiten	 bezoekers	
   
maatschappelijke activiteiten 90 24.674 91 25.338 1% 3%
educatieve activiteiten 19 2.297 40 3.520 111% 53%
amateurvoorstellingen 20 9.074 24 13.247 20% 46%
commerciële activiteiten 48 11.669 48 7.229 0% -38%
randprogramma 67 3.024 60 2.721 -10% -10%
rondleidingen 17 641 10 238 -41% -63%

totaal  261 51.379 273 52.293 5% 2%

2018 ‘18 t.o.v. ‘17 2017

we handhaven ruim 
182.000 bezoekers

Met wederom ruim 182.000 bezoekers hebben   
we in 2018 het totale bezoekersaantal aan 
Theaters Tilburg weten te handhaven. Om dit 
aantal te realiseren, hebben we ten opzichte van 
2017 echter een hoger aantal activiteiten    
moeten organiseren.

“KoBra blijkt voor mij een heel nuttig netwerk van ondernemers 
waarmee ik snel heel veel contacten heb opgedaan en ik me als 
nieuwkomer snel thuis voelde in deze stad. De jaarlijkse gala’s 
vormen een inspirerende verbinding tussen cultuur en 
ondernemen in deze regio en ik ben er trots op dat we steeds 
weer nieuwe culturele initiatieven financieel kunnen steunen.”

Chantal 
Vergouw
 directievoorzitter 

Interpolis
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	 activiteiten	 	bezoekers	 	 activiteiten	 bezoekers	
   
concertzaal 144  48.250   93 28.748
 133  47.462  85 29.100
 151  49.258  101 30.373

schouwburg 226 103.759  162 85.602
 216  107.694  175 87.837
 216  106.207  170 86.963 

studio 164 19.283  123 12.353
 186  21.097  137 13.903
 178  19.628  127 12.756

overig 121 5.787  1 71
 123  5.966  - -
 133  7.775  7 483

aantal bezoekers per zaal
voor de eigen programmering

aantal bezoekers per zaal

Bij de amateuractiviteiten zorgt een succesvolle speelreeks van 
de Tilburgse Revue voor meer activiteiten en bezoekers. Het 
aantal commerciële activiteiten is gehandhaafd, maar deze 
waren kleinschaliger van aard. De grootste groei is te zien bij de 
educatieve activiteiten: activiteiten die plaatsvinden in het kader 
van onze ambitie om elk Tilburgs kind in hun schooltijd ten 
minste twee keer in klasverband Theaters Tilburg te laten 
bezoeken en kennis te laten maken met de podiumkunsten. Met 
de financiële bijdragen van onze Partners en onze samenwerking 
met CiST (Cultuur in School Tilburg) wordt er stevig gebouwd aan 

het aandeel schoolvoorstellingen en randprogramma bij deze 
voorstellingen, zoals workshops en rondleidingen. Deze 
rondleidingen zijn onder de ‘educatieve activiteiten’ geschaard; 
de overige, die doorgaans openbaar toegankelijk zijn, zijn apart 
vermeld. Er werden in totaal 24 voorstellingen voor scholen 
georganiseerd. Dit varieerde van een dansvoorstelling van 
De Stilte voor de jongsten vanaf vier, tot de Brugklassurvival 
of Adolf, een Engelstalige monoloog van Pip Utton als Hitler 
voor 4vwo.

2016
2017          
2018

2016
2017          
2018

2016
2017          
2018

2016
2017          
2018

De bezetting van de zalen van Theaters Tilburg is over de jaren 
heen stabiel. Onder de overige zalen vallen de Vrije Ruimte, de 
Audaxzaal en theaterkelder bertje, die in 2018 intensiever zijn 
gebruikt. De zeven voorstellingen die niet in een van de 
gebruikelijke zalen zijn geprogrammeerd, betreffen uitvoeringen 
van Dutch Classical Talent (een promotietraject voor het jonge 
klassieke talent in Nederland) in de Audaxzaal, de eerste van een 

serie Stormkamers van Tilburgse theatermaker Hanna van 
Mourik Broekman in de Vrije Ruimte, in bertje vonden de eerste 
voorstellingen van Goldfished Invites plaats (programma’s waarin 
Tyrone Tjon A Loi (25) samen met Theaters Tilburg jonge 
creatievelingen een podium biedt) en tot slot de Rachmaninov 
Vespers door Brabant Koor dat we programmeerden in de 
Heikese Kerk.  

“Voor de Tilburgse basisscholen kijken we nu meer dan 
voorheen naar professioneel aanbod. Samen met Theaters 
Tilburg kiezen we mooie, grappige, leuke voorstellingen, die 
aanzetten tot fantaseren. Of een beetje schuren, dat mag ook. 
Maar het moet niet te ingewikkeld zijn. De eerste ervaring moet 
een feestje zijn.”

“Met de Stormkamer heb ik een heel eigen visie ontwikkeld op 
theatermaken en ik prijs me dan ook gelukkig met de aandacht 
en ruimte die ik binnen Theaters Tilburg krijg om mijn producties 
te maken. Ik ervaar het als een luxe om de Vrije Ruimte vrijwel 
ongelimiteerd als werkplek te mogen gebruiken en wil graag, 
samen met Theaters Tilburg, de stad veroveren met de volgende 
edities van de Stormkamer in 2019.”

Lizette	
Mijland

Bureau CiST
 

Hanna 
van Mourik
Broekman

 theatermaker
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genreverdeling eigen programmering

	 activiteiten	 bezoekers	 activiteiten	 bezoekers	 activiteiten	 bezoekers	
   
musical & show 59 30.902 48 23.306 -19% -24%
cabaret & kleinkunst 72 27.306 70 27.319 -3% 0%
klassiek 64 20.252 79 22.234 23% 10%
dans 29 11.557 28 9.785 -3% -15%
toneel 97 15.930 84 16.763 -13% 5%
pop- & wereldmuziek 62 20.755 73 26.017 18% 25%
opera & operette 5 2.213 4 1.711 -20% -23%
overig 9 1.922 19 3.193 111% 66%

totaal  397 130.840 405 130.575 2% 0%

waarvan jeugd 49 16.050 43 13.025 -12% -19%
warvan internationaal 53 19.277 51 19.780 - 4% 3%

2018 ‘18 t.o.v. ‘17 2017

Overall hebben we in 2018 iets meer eigen programma gepresen-
teerd dan voorheen. De verdeling tussen het artistieke aanbod 
en amusement is daarbij ongeveer 50/50. In tegenstelling tot de 
trend van de afgelopen jaren steeg de gemiddelde zaalbezetting 
bij de zogenaamde canonieke podiumkunsten als toneel en 
klassieke muziek in 2018 licht. Dit gemiddelde schommelt bij 
andere genres, afhankelijk van de kwaliteit en populariteit van 
het aanbod. Dit zien we voornamelijk bij musicals (de twee grote 
titels in 2018 waren Was Getekend, Annie M.G. en Evita) en 
cabaret. Opvallend is de groeiende populariteit van zogenaamde 
theaterconcerten. Met Nederlandse popartiesten zoals Racoon, 
Nick & Simon, Guus Meeuwis is de zaal gegarandeerd vol, 
evenals bij de concerten van Herman van Veen en tributebands 
The Analogues en Her Majesty. Verder is de stijging van de 
overige activiteiten opvallend. In deze categorie onder meer 
diverse theatercolleges (zoals die van Joris Luyendijk en Jelle 
Brandt Corstius), de talkshows van Goldfished en Studio Café 
en een muzikale spoken word-avond door stadsdichter 
Onias Landveld. 

Philharmonie zuidnederland en kamermuziekserie Souvenir 
leggen een stabiele basis onder de klassieke programmering en 
verbinden een trouwe groep van gasten aan de concertzaal. 
Daarbij koesteren we de internationale top waar Souvenir elk 
jaar weer garant voor staat. De lichte daling aan voorstellingen 
voor de jeugd wordt ruimschoots gecompenseerd door de 
toename van schoolvoorstellingen; deze zijn echter niet in dit 
overzicht opgenomen. 

Ook al tonen de cijfers over 2018 relatief stabiel, onder de 
oppervlakte is het turbulent. Vroeger lagen de voorstellingen en 
concerten bij de start van het nieuwe seizoen wel vast; 
tegenwoordig verandert er gaandeweg het seizoen nog veel. Het 
aantal annuleringen (voorstellingen en concerten die na de 
boeking - om uiteenlopende redenen - worden geannuleerd) 
én bijboekingen is elk jaar groter. 
Tegelijkertijd organiseren we zelf ook steeds meer events, 
zoals de Nederlandse Musical Dagen, die meer van onze 
organisatie vragen.

“Ik hou van muziek, van theater en in de schouwburg en concert-
zaal voel ik me altijd weer een welkome gast. Ik kom er dan ook 
zo vaak als ik kan. Voor een mooi toneelstuk, voor vernieuwende 
wereldmuziek, blues en cabaret. In 2018 hebben we enorm 
gelachen bij Peter Pannekoek en genieten we altijd van Helmert 
Woudenberg. En zoals altijd gaan mijn vrouw Ronny en ik graag 
in het restaurant eten, want nergens zijn ze zo gastvrij en voelen 
we ons zo verwend als in Lucebert.”

Ruud 
Vreeman

 vaste gast
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ons publiek verdient 
een ijzersterk programma
Net als andere grote theaters en concertzalen bracht Theaters 
Tilburg in 2018 een basisprogramma met een representatieve 
selectie uit het landelijke theater- en concertaanbod voor de 
grote en kleine zalen. Daarbij realiseerden we een balans tussen 
amusement en kunst, tussen voorstellingen die bevestigen en die 
bevragen. In de programmamix lagen onder andere accenten op 
dans (denk aan Ballet Vlaanderen, Balletto di Roma), circus 
(Groupe Acrobatique de Tanger) en op vernieuwingen binnen het 
klassiekemuziekaanbod (de combinatie van philharmonie 
zuidnederland met TEMKO en festival Draaimolen). En omdat Het 
Zuidelijk Toneel in Tilburg is gevestigd zorgden we voor een 
goede doorsnede van het rijksgesubsidieerde toneelaanbod. 
Daarnaast zorgden we voor een grootstedelijk programma met 
enerzijds de internationale top (denk aan NTGent en topsolisten 
zoals Menahem Pressler of Radu Lupu in Kamermuziekserie 
Souvenir) en anderzijds vernieuwende lokale makers (Panama 
Pictures). Ten slotte organiseerden we in ons stadsprogramma 
voorstellingen en concerten met en door specifieke groepen 
(jeugd, jongeren, amateurs).

extra aandacht voor vernieuwing 
van het orkestrepertoire 
Concertzaal Tilburg is de belangrijkste en grootste aanbieder van 
klassieke en nieuwe muziek in Tilburg. We stemmen (inhoud, 
moment, formule) af met onze culturele partners (zoals 
Kamermuziekserie Souvenir) en met onze collega’s in stad en 
regio (zoals jazzpodium Paradox en poppodium 013). Het streven 
is om op stadsniveau zo volledig mogelijk zijn, dat we aansluitend 
aanbod hebben, zodat we iedereen kunnen bedienen. De 
vernieuwing in het aanbod van klassieke muziek is gericht op het 
creëren van een nieuw publiek en het presenteren van een 
nieuwe generatie makers. Met nieuwe presentatievormen (zoals 
bij Casual Classics en programma’s met het Metropole Orkest) en 
vernieuwend repertoire (zoals van Kamerata Zuid met de 
Memphis Maniacs) wordt op heel eigen wijze een publiek 
opgebouwd. Met een muziekprogrammeur die graag de 
gebaande paden verlaat, nemen we onze eigen plek in het 
muzieklandschap in.

nieuwe festivals 
in eigen huis
Denkend vanuit specifieke doelgroepen zijn we iets meer gaan 
inspelen op de trend van festivalisering, door meer context te 
creëren en klein en onbekend te plaatsen naast groot en bekend 
in een week of weekend. Dat deden we in onze eigen gebouwen, 
zoals met de festivals Stadsvolk en Make it, of juist samen met 
collegapodia in de stad, zoals bij de opening van het culturele 
seizoen en de Nederlandse Musical Dagen. Met de 
initiatiefnemers van Make It gaan we door op de ingeslagen weg; 
voor sommige formules blijkt het een uitdaging om ze meerjarig 
te financieren en herkenbaar te maken en te profileren voor de 
publieksgroep die we voor ogen hebben. Zo kozen we voor de 
Nederlandse Musical Dagen voor een tweejaarlijkse opzet en zal 
ook de volgende editie van Stadsvolk waarschijnlijk in 2020 pas 
weer plaatsvinden.

sterke start Nederlandse
Musical Dagen
Het Nederlands Musical Gala, in 2017 voor het eerst in Theaters 
Tilburg, is met steun van provincie en gemeente uitgebreid naar 
een uitdagend tweedaags evenement. Het festival werd op 
vrijdag afgetrapt met de Summer Sing Along. Een dag later lag de 
rode loper uit voor het Musical Talent Gala, een grootse show 
gepresenteerd door Frits Sissing. De cast werd beide dagen 
bijgestaan door het Festival Orkest van het Zuiden. Het gala 
toonde een staalkaart van de musicals die in het seizoen 18/19 
op de planken van de Nederlandse theaters te zien zijn. Er is een 
grote stap voorwaarts gezet in professionalisering, mede dankzij 
de steun van de musicaltheaterproducenten die garant stonden 
voor solisten van naam en kwaliteit. Ook op het gebied van 
techniek, licht en decor kregen we veel steun van bedrijven, 
waardoor er beide dagen een sterk podiumbeeld kon worden 
gerealiseerd. 

wat in 2018 
opviel en waar 
we trots op zijn

“Brabant en met name Tilburg neemt een belangrijke plek in 
in de ontwikkeling van internationaal toptalent op het gebied van 
musical- en muziektheater. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen 
om samen met Theaters Tilburg, de opleiding en de musical-
producenten een succesvolle editie van de Nederlandse Musical 
Dagen neer te zetten waarmee we die positie in het werkveld 
bevestigen. In 2020 gaan we doorbouwen op dat succes.”

Yvonne 
van de Pol

 producent Nederlandse 
Musical Dagen

 

1 3

2

4

11



Theaters Tilburg is een 
MeeMaakPodium
We willen een jonger en meer divers publiek bereiken, dus 
vergroten we onze kennis van deze doelgroepen (over hun 
behoeften en gedrag), verbeteren we onze communicatie, 
intensiveren we bestaande samenwerkingen (bijvoorbeeld met 
studieverenigingen en het onderwijs) én verbeteren we het 
aanbod voor jongeren. Daarnaast is een talentontwikkelingstra-
ject opgestart waarin jongeren voor een langere periode de kans 
krijgen om in ons huis events te organiseren. Daarbij krijgen zij 
de beschikking over een zaal, techniek-uren en coaching. Ze 
worden begeleid in het samenstellen van het programma, 
funding, marketing, organisatie en budgetbeheer. Dit traject 
wordt in 2018 en 2019 onder de noemer MeeMaakPodia 
ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie. In dit 
traject gaan achttien podia als MeeMaakPodium aan de slag. 
Rode draad is dat de omgeving betrokken wordt en deze 
mede-eigenaar wordt gemaakt van het podium. Samen met de 
Academie voor Cultuurmanagement heeft het Fonds voor 
Cultuurparticipatie bovendien een kennistraject aan deze 
subsidieregeling gekoppeld. De podia ontvangen niet alleen 
subsidie, maar worden op strategisch niveau begeleid. Alle 
opgedane kennis wordt tijdens uitwisselingsbijeenkomsten met 
andere MeeMaakPodia gedeeld. 

de dertiende 
Tilburgse Revue
De Meimarkt, de Spoorzone, Theaters Tilburg, Roze Maandag, de 
hele stad kwam voorbij in de dertiende Tilburgse Revue met de 
titel De TóP 013. Twee weken lang was de schouwburg het 
domein van lokale amateurs. Deze editie ging over het Tilburg 
van nu en er kwamen heel wat Tilburgers voorbij, waaronder 
Guus Meeuwis, Corry Konings en Ria van Dijk, de vrouw die elk 
jaar een foto scoort bij de schiettent op de kermis. Maar er werd 
nóg een Ria in het zonnetje gezet: Ria Govers, die na een 
dienstverband bij Theaters Tilburg van maar liefst vijftig jaar, een 
half jaar na de Revue afscheid nam. Alles bij elkaar zijn bij dit 
spektakel voor en achter de schermen zo’n 130 mensen 
betrokken. Marie-Thérèse Blomme werd in het najaar bekroond 
met de Tilburg Trofee. Zij was vijfentwintig jaar lang producent/
productieleider, produceerde tien Tilburgse Revues en daarnaast 
nog twee Tilburgse Kinderrevues. 

een pluim voor onze 
educatieve functie
Bij het afscheid van het hoofd van bureau CiST (Cultuur in School 
Tilburg) ontving Gwen Sengers als educator van Theaters Tilburg 
de eerste Jan Stoel Award. Het is een erkenning voor haar inzet 
voor de ontwikkeling van de educatieve functie van Theaters 
Tilburg. In de afgelopen jaren werden in nauw overleg met de 
scholen én vakdocenten van verschillende kunstdisciplines 
zogenaamde kernvoorstellingen geselecteerd voor het primair 
onderwijs. Geïnspireerd op voorstellingen van de beste 
jeugdtheatergezelschappen van Nederland, ontwikkelden de 
vakdocenten een inhoudelijke verwerking voor in de klas of op 
locaties als het Ontdekstation. In veel gevallen werden de 
leerlingen met de bus naar het theater gebracht. De vergoeding 
vanuit de scholen is niet voldoende om de kosten van dit traject 
te dekken; Theaters Tilburg financiert een deel met de 
opbrengsten vanuit het partnerprogramma. Daarnaast is het 
educatieproject voor het voortgezet onderwijs noemenswaardig: 
de Young Classical Talent Award, een succesvolle, structurele 
samenwerking met Kamerata Zuid en CiST die in april 2019 
alweer haar derde editie beleeft.

vreemde gasten in 
de Vrije Ruimte
In de zomer is de voormalige Filmfoyer verbouwd tot Vrije 
Ruimte, een repetitieruimte en werkplek voor (veelal jonge) 
podiumkunstenaars. Het is een flexibele en multifunctionele plek 
geworden. Een van de eerste activiteiten was de Stormkamer van 
Hanna van Mourik Broekman. Een Stormkamer is een 
ontmoeting tussen publiek en makers. Met een specifiek thema 
als uitgangspunt worden verschillende visies en ervaringen door 
theatrale technieken boven tafel gebracht. Gesprekken, gekaderd 
door middel van een theatrale constructie, worden afgewisseld 
met sketchachtige scenes van personages, beweging, tekst of 
abstracte beelden. Hanna zegt over haar werk “Het maakproces 
is als een doorlopend onderzoek of gesprek: een proces waarbij 
we voortdurend onze gedachtes en belevingen confronteren met 
andere. Vanuit de fascinatie voor een thema, zoals macht, arbeid 
of status, trekken naar de plekken waar wij vermoedden dat het 
thema leeft. We vragen hen die iets te zeggen hebben, checken 
onze vooraannames en zijn nieuwsgierig naar hoe eenieder het 
beleeft.” In 2018 hebben drie Stormkamers plaatsgevonden en 
ook in 2019 staat er weer een aantal gepland.

zakelijke gasten 
voelen zich thuis 
Voor Stichting KoBra, de businessclub van Theaters Tilburg met 
meer dan zestig aangesloten bedrijven, werden gala-avonden 
georganiseerd met internationale dansvoorstellingen (Sutra door 
Sidi Larbi Cherkaoui en The Beginning of Nature door het 
Australian Dance Theatre). Aansluitend zijn deze ook voor het 
algemene publiek vertoond: een illustratief voorbeeld van de 
wederzijdse versterking van kunst en ondernemen in Brabant. 
Ook bedrijven organiseerden culturele avonden voor relaties en 
personeel, zoals Van Spaendonck met een show van de Edwin 
Evers Band. In 2018 bleek er iets minder capaciteit beschikbaar 
voor dergelijke verhuringen. Dat leidde soms tot een spannende 
planning, zoals bij het afscheid van Rabobank-directeur Wim 
Bens in de namiddag voorafgaand aan de musical Evita in de 
schouwburg diezelfde avond.

we werken samen in een levendig 
podiumkunstenbedrijf
Al die activiteiten en ontwikkelingen stellen hogere eisen aan 
onze organisatie, dus werken we continu samen aan het optimali-
seren van de dingen die we doen en de wijze waarop we 
samenwerken. Organisatiebreed zijn er in 2018 vanuit drie 
perspectieven trajecten doorlopen:
1. Gasten: we analyseerden de ‘customer journey’ (klantreis) en 
benoemden de issues die we daarin zijn gaan verbeteren en 
innoveren;
2. Medewerkers: op basis van de ‘team monitor’ zijn we 
nagegaan hoe we de samenwerking binnen en tussen de teams 
in onze organisatie zo goed mogelijk kunnen laten verlopen;
3. Processen en systemen: we zijn nagegaan na hoe de 
informatiestromen en de processen in Theaters Tilburg zijn 
ingericht en analyseerden de applicaties die dit ondersteunen. 
Op basis hiervan zijn keuzes gemaakt voor de herinrichting van 
werkprocessen en de vervanging en upgrading van 
programmatuur voor bijvoorbeeld ticketing en planning.

“Mijn traject bij Theaters Tilburg heeft ervoor gezorgd dat ik met mijn organisatie 
een mooi podium heb gekregen om mijn visie en die van andere creatievelingen 
te delen met de stad. Ik krijg hierin veel ondersteuning en support van het 
theater. Ze hebben me geholpen met het ontwikkelingen van mezelf als host/
presentator en met het creëren van meer entertainmentwaarde aan een show. 
Hierdoor heb ik mijn netwerk in een razend tempo kunnen uitbreiden en in de 
stad een podium kunnen creëren voor mensen die met toffe projecten bezig zijn. 
Dankzij Theaters Tilburg heb ik mijn positie in de creatieve sector van Tilburg 
professioneel gezien goed kunnen versterken.”

Tyrone 
Tjon-a-loi

 initiatiefnemer 
Goldfished

5 97 10
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exploitatie (x1.000)

2017 20162018
programmaopbrengsten 2.774 2.765 2.794    
opbrengsten activiteiten 566 436 355       
horeca-opbrengsten 1.214 1.252 1.237     
subsidie-opbrengsten 4.637 4.119 4.045     
overige opbrengsten 417 419 428        
sponsoropbrengsten 92 139 131        
  
totaal opbrengsten 9.700 9.130 8.990      
 
programmakosten 2.715 - 2.682 - 2.626 -   
activiteitenkosten 337 - 187 - 123 -   
sponsorkosten 47 - 61 - 42 -   
horecakosten 374 - 386 -  380 -   
marketingkosten 257 - 255 - 261 -   
personeelskosten 3.244 - 2.955 - 2.856 -   
huurkosten 1.549 - 1.131 - 1.130 -  
exploitatiekosten 635 - 749 - 743 -   
algemene kosten 347 - 328 - 333 -   
kapitaallasten 349 - 340 - 336 -   
 
totaal kosten 9.854 - 9.073 - 8.830 -   
 
totaal resultaat (x 1.000) 154 - 57 161  
         
    
 

Het tekort over 2018 doet een beroep
op de gevormde reserves 
Voor de beoordeling van ons resultaat kijken we naar de directe 
resultaten (inkomsten min kosten) van onze programmering, 
activiteiten en horeca. 

• Het programmaresultaat is fors lager dan begroot. Vooral in de 
concertzaal en studiozaal investeerden we veel meer in de 
programmering dan voorheen. Daarnaast waren er in de tweede 
helft van het seizoen relatief veel annuleringen. Dat resulteert 
wel in annuleringskosten, maar niet in prestaties. Dat zat met 
name in de muziekprogrammering (nieuwe muziek en orkesten), 
waarbij we er ondanks onze gerichte marketinginspanningen niet 
in slaagden de beoogde doelgroepen te bereiken. 

• Het activiteitenresultaat pakte weliswaar positiever uit dan 
begroot, maar was lager dan voorgaande jaren. We hebben meer 
geïnvesteerd in evenementen (Nederlandse Musical Dagen, De 
Opening, Stadsvolk en Make It) en in onze educatieve activiteiten 
(schoolvoorstellingen). Tegelijkertijd hebben we met die drukke 
agenda te weinig grootschalige commerciële verhuringen 
gerealiseerd om die toegenomen activiteitenkosten te kunnen 
compenseren. 

• Ten slotte valt daarom het horecaresultaat tegen: met meer 
bezoekers hebben we een lagere marge gerealiseerd. Gasten bij 
maatschappelijke en educatieve activiteiten geven immers 
minder uit dan die bij commerciële activiteiten. Daarnaast daalde 
de gemiddelde besteding in de foyers, onder andere vanwege 
een ruimer uitgiftebeleid van gratis koffie, thee en water. En al 
bleef het bezoekersaantal in Lucebert achter bij de 
verwachtingen, de besteding per gast stegen daar wel.

financiën: een 
bescheiden beroep 
op onze reserves

De realisatie van de toekomstvisie 2017-2020 
is nu ook in de cijfers zichtbaar 
Een hoger activiteitenniveau (ruim zestig activiteiten meer dan 
begroot), een minder efficiënte verdeling van deze activiteiten en 
dus meer openingsuren leiden direct tot hogere personeelskos-
ten. Aan de voorkant van het huis vertaalt zich dat bijvoorbeeld 
in de uren van gastheren en gastvrouwen, aan de achterkant van 
portiers en technici. Om dat gewijzigde activiteitenpakket te 
kunnen realiseren was voor 2018 al een bescheiden verruiming 
van de uren van de vaste medewerkers voorzien. Bij elkaar leidt 
dat tot fors hogere personeelskosten dan in de begroting was 
voorzien. En omdat die uren vooral gaan zitten in 
maatschappelijke en educatieve activiteiten, vertaalt dit zich niet 
gelijk in hogere inkomsten uit verhuur, kaartverkoop of horeca. 
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balans (x1.000)

2017 20162018
vaste activa 1.586 1.320 1.337   
vlottende activa 568 462 547  
liquide middelen 1.956 2.317 2.009 

totale	activa	 4.110	 4.099	 3.893	
algemene reserve 1.180 1.334 1.277 
voorzieningen 0 14 43 
kortlopende schulden 2.930 2.751 2.573 

totale passiva (x1.000) 4.110 4.099 3.893 

De begroting 2019 biedt 
voldoende financiële ruimte 
We staan in de actiestand en zijn alert. De ontwikkeling van de 
cijfers in 2018 heeft geleid tot voornemens en maatregelen voor 
2019, die in het jaarplan zijn opgenomen. We hebben de balans 
en controle hervonden, snoeien in activiteiten en laten 
veelbelovende initiatieven groeien, blijven verder kijken dan onze 
neus lang is. De realisaties over 2018 geven een extra impuls om 
die acties ook daadwerkelijk snel in gang te zetten en door te 
voeren. Op basis van de getallen die volgen uit de jaarcijfers 
hebben we een aanvullende check gedaan op de begroting 2019 
zoals die in november is vastgesteld. We gaan ervan uit dat die 
begroting voldoende financiële ruimte biedt om de voorgenomen 
prestaties te realiseren.

We voldoen aan de richtlijnen 
We verkrijgen onze middelen voor iets minder dan de helft (48%) 
uit subsidiebijdragen van de gemeente Tilburg. Theaters Tilburg 
voldoet aan de voorwaarden die de gemeente hieraan verbindt, 
zoals die zijn vastgelegd in subsidieverordeningen en de hierop 
van toepassing zijnde richtlijnen. De verantwoording van de 
exploitatie geschiedt door middel van een accountantsverklaring. 
Hierin worden de daadwerkelijke activiteiten die door Theaters 
Tilburg worden georganiseerd opgenomen. De prestatieaantallen 
met betrekking tot activiteiten en bezoekers zijn door middel van 
interim- en jaarrekeningcontrole geverifieerd door de 
accountant. Uit de interim- en eindcontrole van ABAB 
Accountants blijkt dat de (financiële) processen van Theaters 
Tilburg op orde zijn.

Aandacht voor duurzaamheid 
betekent nu investeren
Door de organisatie Duurzaamheid in podia en musea is een 
quickscan van onze organisatie uitgevoerd. De resultaten daarvan 
benutten we om de ingrepen te prioriteren in gebouw en 
inrichting enerzijds en het gedrag van de medewerkers 
anderzijds. Zo is in 2018 door de gemeente geïnvesteerd in 
zonnepanelen, die voorzien in een deel van onze 
energieconsumptie. In gezamenlijkheid met Fontys Hogescholen 
wordt bovendien geïnvesteerd in duurzame klimaatbeheersings-
systemen. Er is in 2018 verder fors geïnvesteerd in duurzame 
lichtoplossingen. In opdracht van de afdeling Vastgoed is 
daarnaast onderzoek gedaan naar verdere mogelijkheden voor 
verduurzaming van de panden. Een deel van de te verwachten 
kosten zal bij Theaters Tilburg worden teruggelegd, aangezien wij 
ook profiteren van het voordeel van die besparingen. 

Met het publiek zijn gemeente, fondsen en 
bedrijven de belangrijkste financiers 
Alles wat we doen bij Theaters Tilburg begint en eindigt bij de 
verbinding tussen makers en hun publiek. We worden immers 
direct (via recettes en horecabestedingen) en indirect (via 
gemeentelijke subsidie) uit publieke middelen betaald. Onze 
legitimatie is dan ook gebaseerd op dat wat we voor en met het 
publiek tot stand brengen. Als we naar het reguliere programma 
kijken dan zijn de recettes net niet voldoende om de directe 
kosten van het programma (artiesten, bijkomende kosten en 
marketing) te dekken. Met specifieke bijdragen van derden zijn 
we in staat bijzondere dingen te realiseren. 
De meerjarenovereenkomst met de gemeente Tilburg is 
gebaseerd op onze toekomstvisie en het gemeentelijke 
cultuurbeleid. Daarin is de omvang en aard van het reguliere 
programma vastgesteld en is tevens afgesproken hoe we omgaan 
met amateurs en sociaal-maatschappelijke partners. Voor de 
samenstelling van ons programma wordt vertrouwd op de 
professionaliteit van de instelling. Onze exploitatie biedt te 
weinig ruimte voor de realisatie van specifieke projecten en 
festivals, daarvoor worden we gesteund door fondsen, bedrijven 
en particulieren: 

Gemeente Tilburg | Fonds voor Cultuurparticipatie | Fonds Podiumkunsten | 

Brabant C | Stichting KoBra | Audax | CZ verzekeringen | Inbev | Omroep Brabant 

(Nederlandse Musical Dagen) | City Marketing Tilburg (Nederlandse Musical 

Dagen) | Alle Platina, Gouden en Zilveren Partners van Theaters Tilburg | 

Vereniging Vrienden van Theaters Tilburg
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De organisatie
Theaters Tilburg is een operationeel bedrijf met een functionele 
organisatiestructuur. Per 31 december 2018 had Theaters Tilburg 
een vaste formatie van 54 medewerkers (45,6 formatieplaatsen). 
Daarnaast is een beroep gedaan op oproepkrachten die tezamen 
ruim 29 fte werkzaam waren (inclusief stagiaires). Binnen de 
organisatie zijn er 18 stage- en werkervaringsplaatsen geboden. 
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in 2018 was 3,98%. Dit 
is een lichte stijging van 0,8% ten opzichte van 2017. 

Onze medewerkers zijn onze belangrijkste partners in het 
realiseren van onze missie. We willen een werkomgeving creëren 
van creativiteit, openheid en verbondenheid. Goed 
werkgeverschap staat daarvan aan de basis. Er is daarom in 2018 
extra aandacht besteed aan het thema duurzame inzetbaarheid. 
Als gevolg van wettelijke aanpassingen (bijvoorbeeld de 
verhoging van de AOW-leeftijd) bedenken overheid en 
werkgeversverenigingen manieren om de duurzame 
inzetbaarheid beter mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is 
de 80-90-100-regeling in de cao Nederlandse Podia. Zo kunnen 
oudere medewerkers minder uur werken tegen gunstige 
arbeidsvoorwaarden. Van deze mogelijkheid maakten eind 2018 
in totaal vijf medewerkers gebruik. Hoewel we voorstander zijn 
van dergelijke mogelijkheden, zorgen dit soort voorzieningen 
echter wel voor een stijging van de personeelskosten. Naast de 
aandacht voor inzetbaarheid hebben we ons in 2018 ook extra 
ingezet om medewerkers die onder de participatiewet vallen een 
werkplek te bieden. 

de organisatie: 
het zijn de mensen 
die het doen

Directeur-bestuurder
Theaters Tilburg kent een directeur-bestuurder en een raad van 
toezicht. De heer R. van Steen is als directeur belast met het 
bestuur van de stichting en is aan de raad van toezicht 
verantwoording verschuldigd over het gevoerde beleid en 
beheer. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
directeur zijn vastgelegd in de statuten. De bezoldiging van de 
directeur geschiedt op basis van richtlijnen van de Vereniging 
voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. 

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestond eind 2018 uit zes leden een 
aspirant-lid:
• De heer J. Buckens (voorzitter)
• Mevrouw M. van Eijndhoven
• De heer H. van Gestel
• Mevrouw E. Huizen
• De heer G.-J. van den Nieuwenhoff
• De heer P. de Roij
• Mevrouw M. Melis (aspirant-lid)
De leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd. De 
nevenfuncties van de leden zijn te vinden op onze website. 
Er zijn twee vaste commissies werkzaam binnen de raad van 
toezicht: een audit- en een remuneratiecommissie. 

Ondernemingsraad 
Eind 2018 bestond de ondernemingsraad uit de volgende leden: 
Monique Bouwman (Ticketing), Siert van Gerwen (Horeca), 
Lauran van Hoof (Gastheren en –vrouwen), Peter de Bruijn (Thea-
tertechniek), Shamila Panah (Marketing & educatie) en Jeanet 
van der Horst (Managementondersteuning, voorzitter).

 

“Een goede buur is beter dan een verre vriend, wat dat betreft had Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten het niet beter kunnen treffen. Het hele jaar werken 
we met Theaters Tilburg aan projecten met, voor en door onze studenten. 
We streven samen naar een sterke en toekomstbestendige positie van het 
cultuurkwartier binnen de Tilburgse binnenstad, een levendige culturele plek 
voor alle inwoners in stad en regio.”

Karen 
Neervoort
 Directeur Fontys             
Hogeschool voor                            

de Kunsten
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